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CATEGORIA REJEITA PROPOSTA DA EMPRESA
E PREPARA GREVE PARA O DIA 7 DE AGOSTO
ASSEMBLEIAS SERÃO REALIZADA EM PORTO ALEGRE E NAS SUBSEDES NO
PRÓXIMO DIA 7 DE AGOSTO, COM INDICATIVO DE GREVE! PARTICIPE!
Nesta terça, dia 31/07 nova reunião de
negociação do CNMN com a ECT
Em assembleias realizadas
no dia 26 em Porto Alegre e nas
subsedes, os trabalhadores
rejeitaram POR UNANIMIDADE,
a proposta da empresa de
reajuste de 1,58%, que sequer
repõe a inação do período, além de todos os outros ataques
que vem promovendo nesta negociação. Além disso, diversos
temas fundamentais para a categoria têm sido simplesmente
ignorados pela empresa.
Frente a estas atitudes da
ECT, não há outro caminho a
não ser a unidade e a mobilização da categoria. É a hora de

partirmos para a ofensiva e derrotar as intenções da empresa
de acabar com nossos direitos.

NÃO VAMOS ACEITAR
INTIMIDAÇÕES!
A ECT ainda tenta intimidar
eos trabalhadores ameaçando
que não irá prorrogar a validade
do acordo até o ﬁnal das negociações. ISTO É INACEITÁVEL e
a resposta da categoria já veio
nas assembleias que rejeitaram
a proposta e apontaram para a
greve no dia 7 de agosto.

AGENDA DE LUTAS
APROVADA NA
ASSEMBLEIA:
01/08 - Ato da campanha
salarial com os trabalhadores da Sertório;
02/08 - Reunião com delegados sindicais e ativistas na sede do Sindicato;
07/08 - Assembleia de
deagração de greve dia
07 de agosto.

SÓ COM A
PARTICIPAÇÃO DE
TODOS SEREMOS
VITORIOSOS!
O SINTECT-RS reitera a importância de que todos os trabalhadores participem da campanha
salarial e das atividades chamadas
pelo Sindicato. Somente nossa
unidade pode fazer a empresa
recuar nos seus ataques e garantir
tanto os direitos que conquistamos
ao longo do tempo, como avanços
nas nossas reivindicações.
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